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 PROTOKOLL 2(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 42 Dnr 0375/08 - 000 
 
DELGIVNING KF 2008-10-27 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisning av nedanstående del-
givning. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Handlingar i ärendet 
 
Länsstyrelsen har den 15 september 2008 beslutat utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 15 september 2008 till och med den 
31 oktober 2010. 
 
Ny ersättare är Ulf Östman (c) som efterträder Benny Karlsson som avsagt 
sig uppdraget. 
_____ 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 3(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 43 Dnr 0129/08 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BÅTRAMP I PANSIKÅN I VIDSEL 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 
medborgarförslaget med beaktande av miljö- och byggchefens yttrande. 
 
Yrkanden 
 
Ola Lindgren (fp) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Lundh har lämnat in ett medborgarförslag om iordningställande av en 
båtramp där Pansikån i Vidsel rinner ut i Piteälven, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2008, § 34 beslutat att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat yttrande, enligt bilaga. 
 
Ingrid Karlsson påtalar att vid eventuellt bygge av båtramp bör samråd ske 
med Länsstyrelsens naturvårdsenhet, eftersom det strandnära området kan 
påverkas. Området ligger inom ett natura 2000-område och är riksintressant 
för naturvård. Möjligen kan det klassas som vattenverksamhet som i så fall är 
tillståndspliktig. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 15 september 2008, § 116 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med beaktande av miljö- 
och byggchefens yttrande. 
 
         forts 
 



 PROTOKOLL 4(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 43 Dnr 0129/08 – 008 forts 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BÅTRAMP I PANSIKÅN I VIDSEL 

 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggchefens yttrande 27 augusti 2008 
Kommunstyrelsens protokoll 15 september 2008, § 116 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 5(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 44 Dnr 0179/08 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM INVENTERING AV IDROTTS-
PROFILERS DIPLOM OCH PRISER 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 
medborgarförslaget p g a att ärendet inte är ett kommunalt uppdrag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Eina Öberg och Gunnel Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om 
en inventering av kommunens idrottsprofilers diplom och priser, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2008, § 36 beslutat överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig och menar att ärendet 
inte är ett kommunalt uppdrag utan en uppgift som kan lämpa sig för 
studieförbund. Frågan kommer att läggas fram till studieförbundens lokala 
folkbildningsråd. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 15 september 2008, § 117 beslutat föreslå kom-
munfullmäktige att avslå medborgarförslaget p g a att ärendet  inte är ett 
kommunalt uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 15 september 2008, § 117 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 6(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 45 Dnr 0210/08 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM YTTERLIGARE EN SPORTHALL I 
CENTRALORTEN 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 
medborgarförslaget samt överlämna till budgetberedningen att inför budget 
2009, överväga om det finns möjlighet att åtgärda golvet på Forum/Älvsbyns 
Folketshusförening. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Amanda Lundström, Mikael Nordmark, Johanna Björk och William 
Westbom har lämnat in ett medborgarförslag om ytterligare en sporthall i 
centralorten, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2008, § 38 beslutat att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig, enligt bilaga. 
Tegnelund menar att ärendet är en ekonomisk fråga, som bör hänskjutas till 
budgetberedningen.  
 
Vidare påtalar Tegnelund att golvfrågan i Forum bör lösas. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 15 september 2008, § 118 beslutat föreslå kom-
munfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt överlämna till budget-
beredningen att inför budget 2009, överväga om det finns möjlighet att 
åtgärda golvet på Forum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fritids- och kulturchefens yttrande 13 augusti 2008 
Kommunstyrelsens protokoll 15 september 2008, § 118 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 7(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 46 Dnr 0211/08 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT NYFORSBADET SKA VARA 
ÖPPET HELA SOMMAREN 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse med-
borgarförslaget besvarat och hänvisar till gällande 5-årsavtal (2007-2011) med 
Nyfors Konferens & Camping. Nyfors Konferens & Camping tillhanda-
håller gratis bad i tempererad utomhuspool (+ 24˚) från midsommar till den 
15 augusti. Poolen hålls öppen dagligen kl 10.00-18.00. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moa Berg, Sabina Lind, Emil Henriksson, Marcus Vesterlund och Rasmus 
Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag gällande att Nyforsbadet ska 
vara öppet hela sommaren, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2008, § 39 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund hänvisar till upprättat 5-årsavtal med 
Nyfors där det regleras att Nyfors tillhandahåller gratis bad i tempererad  
utomhuspool (+ 24˚) från midsommar till den 15 augusti. Poolen hålls öppen 
dagligen 10.00-18.00. Avtal enligt bilaga. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 15 september 2008, § 119 beslutat föreslå kom-
munfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat och hänvisar till 
gällande 5-årsavtal (2007-2011) med Nyfors Konferens & Camping. Nyfors 
Konferens & Camping tillhandahåller gratis bad i tempererad utomhuspool 
(+ 24˚) från midsommar till den 15 augusti. Poolen hålls öppen dagligen kl 
10.00-18.00. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avtal  mellan Älvsbyns kommun och Nyfors Konferens & Camping i 
Älvsbyn ekonomisk förening 
Kommunstyrelsens protokoll 15 september 2008, § 119 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 8(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 47 Dnr 0245/08 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTLYSA FOTOTÄVLING 
"BÄSTA BILD I STORFORSEN" 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att;  
- Uppdra till informatören att ordna en fototävling år 2009 i ”Bästa bild av 

Storforsen”. Medel anvisas ur verksamhet 1153 Information, marknads-
föring och turism. 

- Uppdra till kommunchefen att utse en jury som väljer bästa bild. 
- Det vinnande bidraget får fritt nyttjas av Älvsbyns kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Elfrid Lindberg har i ett medborgarförslag önskat att kommunen ordnar en 
fototävling i ”Bästa bild av Storforsen”, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2008, § 41 beslutat att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Peter Lundberg, informatör har yttrat sig i ärendet och tycker att förslaget är 
bra. Det engagerar kommunmedborgare och övriga och är ett bra tillfälle att 
marknadsföra området. 
 
Förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt 
informatören att ordna en fototävling i ”Bästa bild av Storforsen”. 
Medel anvisas ur verksamhet 1153 Information, marknadsföring och turism. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2008, § 128 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att; 
- Uppdra till informatören att ordna en fototävling år 2009 i ”Bästa bild av 

Storforsen”. Medel anvisas ur verksamhet 1153 Information, marknads-
föring och turism. 

- Uppdra till kommunchefen att utse en jury som väljer bästa bild. 
- Det vinnande bidraget får fritt nyttjas av Älvsbyns kommun. 
 
Beslutsunderlag  
 
Informatör Peter Lundbergs yttrande 19 september 2008 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2008, § 128 
_____ 



 PROTOKOLL 9(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 48 Dnr 0234/08 - 008 
 
MOTION (S) OM ATT ÅTGÄRDA "SURDIKE" MELLAN 
STATIONSGATAN OCH KORSTRÄSKBÄCKEN 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen samt uppdra till kommunchefen att inför budgetberedningen år 
2010 utarbeta ett kostnadsförslag på åtgärdande av diket, med beaktande av 
miljö- och byggchefens yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Hedberg (s) har lämnat in en motion om åtgärdande av ett ”surdike” 
som går mellan Stationsgatan och Korsträskbäcken, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2008, § 33 beslutat överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
Karlsson delar förslagsställarens uppfattning, att diket är en olägenhet för de 
som bor i området och därför bör åtgärdas. 
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 
Älvsbyns Energi AB åtgärda diket med beaktande av bifogat yttrande. 
 
Kommunstyrelsen har den 15 september 2008, § 120 beslutat föreslå kom-
munfullmäktige att avslå motionen samt uppdra till kommunchefen att inför 
budgetberedningen år 2010 utarbeta ett kostnadsförslag på åtgärdande av 
diket, med beaktande av miljö- och byggchefens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggchefens yttrande 11 juli 2008 
Kommunstyrelsens protokoll 15 september 2008, § 120 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 49 Dnr 0052/08 - 008 
 
MOTION (FP) OM INRÄTTANDE AV SENIORBOENDE 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse 
motionen besvarad med hänvisning till beredningsförslaget. 
 
Yrkanden 
 
Bill Nilsson (s) och Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ola Lindgren (fp) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ola Lindgren (fp) har skickat in en motion om inrättande av seniorboende i 
huset där folktandvården inryms, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 11 februari 2008, § 10 beslutat överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
Älvsbyns Fastigheter AB har genomfört en enkätundersökning, som visar att 
behov finns av fler centralt belägna seniorbostäder. 
 
Kommunstyrelsen har den 25 augusti 2008, § 109 beslutat uppdra till 
kommunchefen att utreda lokalisering och kostnad för uppförande av nytt 
seniorboende. Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har uppdrag att 
genomföra förstudien och återredovisa till kommunstyrelsen senast andra 
kvartalet 2009. 
 
Kommunchefen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad.         
 

forts 



 PROTOKOLL 11(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 49 Dnr 0052/08 - 008 forst 
 
MOTION (FP) OM INRÄTTANDE AV SENIORBOENDE 

 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2008, § 129 beslutat föreslå kommun-
fullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till beredningsför-
slaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens yttrande 24 september 2008 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2008, § 129 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 12(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 50 Dnr 0118/08 - 008 
 
MOTION (V) - OM UTÖKAD BUDGETBEREDNING 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen om utökad budgetberedning. 
 
Yrkanden 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till motionen. 
 
Matilda Wiklund (c), Erika Sundström (s) och Ola Lindgren (fp) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
 
Vivianne Nilsson (v) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Birger Seger (v) har skickat in en motion om att ur demokratisynpunkt är 
information och delaktighet viktiga för kommunmedborgarna. Därför 
föreslår Seger att i budgetberedningen ska samtliga valda politiska partier  
ingå, med minst en ledamot. 
 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2008, § 30 beslutat överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.  
 
I aktuell lagstiftning finns ingen uttalad styrning av konstitutionen av en 
budgetberedning. I Älvsbyns kommuns interna styrdokument regleras inte 
heller detta. Det är alltså upp till kommunstyrelsen att själv avgöra utform-
ning av sina beredande organ. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 13(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 50 Dnr 0118/08 – 008 forts 
 
MOTION (V) - OM UTÖKAD BUDGETBEREDNING 

 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2008, § 130 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens yttrande 23 september 2008 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2008, § 130 
_____   
 



 PROTOKOLL 14(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 51 Dnr 0120/08 - 008 
 
MOTION (V) - OM ÖPPNA KOMMUNSTYRELSEMÖTEN 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen om öppna kommunstyrelsemöten. 
 
Yrkanden 
 
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till motionen. 
 
Bill Nilsson (s) och Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Birger Seger (v) har skickat in en motion om att kommunstyrelsens möten 
ska vara öppna för allmänheten, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2008, § 32 beslutat överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning 
 
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga. 
 
Av 6 kapitlet § 19a kommunallagen (1991:900) framgår att utgångspunkten är 
att nämndernas sammanträden är stängda. Nämnderna får själva besluta att 
sammanträdena ska vara offentliga om kommunfullmäktige har medgett det. 
Ärenden om myndighetsutövning och sådana som innehåller sekretessupp-
gifter är aldrig offentliga. 
 
Förslag till beslut att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
enligt alternativ 1 eller 2; 
 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 15(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 51 Dnr 0120/08 - 008 forts 
 
MOTION (V) - OM ÖPPNA KOMMUNSTYRELSEMÖTEN 

 
1) Avslå motionen 
2) Bifalla motionen förutsatt att reglerna i kommunallagen efterlevs samt att 

uppdra till kommunstyrelsen att behandla frågan om offentliga samman-
träden utifrån kommunfullmäktiges medgivande och fastställa riktlinjer 
för offentliga sammanträden, om styrelsen beslutar införa sådana. 

 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2008, § 131 beslutat föreslå kommun-
fullmäktige att avslå motionen om öppna kommunstyrelsemöten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchef Magnus Nordströms yttrande 23 september 2008 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2008, § 131 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 16(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 52 Dnr 0264/08 - 041 
 
BUDGETÄSKANDE 2009 - REVISIONEN 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunfull-
mäktiges presidium för ytterligare beredning. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Eva Westerlund (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium för ytterligare 
beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna har inkommit med budgetäskande om ökat anslag med 108 000 
kronor för 2009 bl a till följd av att antalet revisorer ska vara minst fem, 
utökade krav 2007 rörande granskning av bl a god ekonomisk hushållning, 
behov av utbildning för revisorerna samt höjda arvoden. Revisorernas 
sammanträdesprotokoll enligt bilaga. 
_____ 
 
 
 



 PROTOKOLL 17(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 53 Dnr 0187/08 - 041 
 
BUDGETDIREKTIV VERKSAMHETSÅRET 2009 

 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa 
budgetdirektiv för 2009 enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt de ekonomiska förut-
sättningarna för verksamhetsåret 2009 enligt bilaga. 
 
Budgetberedningen 
 
Ekonomichef Mats Björk föredrar ärendet. Budgetdirektiven utgår från en 
kalkylerad befolkningsminskning med 70 personer per år. Resultatet ska upp-
gå till minst 2 % av skatter och statsbidrag och investeringarna ska självfinan-
sieras. Låneskulden amorteras med 10 miljoner kronor per år. 
 
Budgetberedningen har den 29 september 2008, § 4 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige fastställa budgetdirektiv för 2009 enligt bilaga. 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2008, § 132 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa budgetdirektiv för 2009 enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetberedningens protokoll 29 september 2008, § 4 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2008, § 132 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 18(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 54 Dnr 0339/08 - 041 
 
DRIFTBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2009 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag;  
 
1) Fastställa budgetramar för år 2009 om totalt 419 206 519 kronor 

fördelade på 17 verksamhetsområden som framgår av bilaga. 
 

2) En priogrupp bildas, bestående av budgetberedningens ordinarie 
ledamöter, som får i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen inom 
politisk verksamhet samt att följa upp hur nuvarande och föreslagna 
organisationsförändring möter behoven idag och i framtiden. 

 
Yrkanden 
 
Bill Nilsson (s), Matilda Wiklund (c), Sture Nordin (s), Per-Erik Johansson 
(kd) och Ola Lindgren (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jonny Lestander (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag 
av;  
• Vux 
• Centralförrådet. 
Lestander föreslår att Vux och centralförrådet förblir i sin nuvarande form 
vilket innebär en ramökning av 1 204 000 kronor. Förslaget finansieras via en 
minskning av Vux´s ram med motsvarande belopp. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer förslag om bildande av en priogrupp under proposition 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och Jonny Lestanders 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
 
Jonny Lestander (v) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt de ekonomiska 
förutsättningarna för verksamhetsåret 2009 enligt bilaga. 
         forts 



 PROTOKOLL 19(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KF § 54 Dnr 0339/08 - 041 forts 
 
DRIFTBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2009 

 
Budgetberedningen 
 
Ekonomichef Mats Björk föredrar ärendet. Budgetramarna har upprättats på 
basis av 2008 års budget med 18 verksamhetsramar. För inflation och 
lönekostnadsökning avsätts 12,2 miljoner kronor. Investeringsbudgetens 
volym föreslås uppgå till 17,9 miljoner kronor. 
 
De utredningar budgetberedningen beställde i våras har redovisats löpande 
under budgetprocessen. 
 
Yngve Berg, konsultfirman Insikt, avlämnar utredningsrapporten beträffande 
Vuxentutbildningen. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden föreslår förändra driftramarna enligt följande; 
1) införliva budgetramen Ungdomsverksamhet i ramen Fritidsverksamhet 
2) införliva ramen Folkhälsa i Kommunövergripande verksamhet 
3) bryta ut ramen för Kostförsörjning ur ramen Kommunövergripande 

verksamhet 
Därmed fördelas budgeten på totalt 17 verksamhetsområden.  
 
Vidare föreslår ordföranden reducera verksamhetsramarna för 2009 med 
totalt 3 191 665 kronor som framgår av bilaga ”Budget 2009-2011 Förslag på 
åtgärder”.  
  
Slutligen föreslår ordförande konstituera en priogrupp som får i uppdrag att 
analysera kostnadsutvecklingen inom politisk verksamhet samt att följa upp 
hur nuvarande och föreslagna organisationsförändring möter behoven idag 
och i framtiden.  
 
Budgetberedningen har den 29 september 2008, § 5 beslutat förslå 
kommunfullmäktige; 
- Fastställa budgetramar för år 2009 om totalt 419 206 519 kronor för-

delade på 17 verksamhetsområden som framgår av bilaga samt  
- konstituera en priogrupp som får i uppdrag att analysera kostnadsutveck-

lingen inom politisk verksamhet samt att följa upp hur nuvarande och 
föreslagna organisationsförändring möter behoven idag och i framtiden.  

 
 

forts 



 PROTOKOLL 20(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 54 Dnr 0339/08 - 041 forts 
 
DRIFTBUDGET VERKSAMHETSÅRET 2009 

 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2008, § 133 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige; 
- Fastställa budgetramar för år 2009 om totalt 419 206 519 kronor 

fördelade på 17 verksamhetsområden som framgår av bilaga samt 
- Bilda en priogrupp, bestående av budgetberedningens ordinarie 

ledamöter, som får i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen inom 
politisk verksamhet samt att följa upp hur nuvarande och föreslagna 
organisationsförändring möter behoven idag och i framtiden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Budgetberedningens protokoll 29 september 2008, § 5 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2008, § 133 
_____ 
 
 
 

 
 

 
 
 



 PROTOKOLL 21(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 55 Dnr 0350/08 - 042 
 
DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2008 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta 
förslag på åtgärder och beslut för att få en budget i balans. 
 
Kompletteringar i delårsrapporten (sidan 11-28)  återremitteras till kommun-
styrelsen för ytterligare beredning. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden Eva Westerlund föreslår att kompletteringar i delårsrapporten 
(sidan 11-28) återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 
 
Jonny Lestander (v) föreslår ändring av kommunstyrelsens förslag; 
Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag på åtgärder och beslut för 
att få en budget i balans. 
 
Bill Nilsson (s) yrkar bifall till Jonny Lestanders (v) förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att kommun-
fullmäktige bifaller förslaget. 
 
Vidare ställer ordföranden Jonny Lestanders ändringsförslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt delårsrapport per den 
31 augusti 2008, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Budgetkamrer Margaretha Holmström föredrar ärendet. Älvsbyns kommun 
redovisar överskott om ca 3,9 miljoner kronor per den 31 augusti 2008. Det 
budgeterade resultatet enligt den av kommunfullmäktige fastställda årsbud-
geten uppgår till 8,1 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar mot ett resultat 
på ca 0,9 miljoner kronor d v s 7,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 22(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 55 Dnr 0350/08 - 042 forts 
 
DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2008 

 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2008, § 143 beslutat föreslå kommun-
fullmäktige att uppdra till kommunchefen att genomföra åtgärder för att få en 
budget i balans. Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för verksamhetsom-
rådet ”politisk verksamhet”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport januari – augusti 2008 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2008, § 134 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 23(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 56 Dnr 0326/08 - 102 
 
VAL MED ANLEDNING AV AVSÄGELSE AV UPPDRAG SOM 
REVISOR SAMT ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE (C) 

 
 Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunala valberedningens förslag att 
utse Kerstin Wikström (c) som kommunal revisor i Älvsbyns kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Benny Karlsson (c) har avsagt sig uppdraget som kommunal revisor i 
Älvsbyns kommun. 
 
Förslag 
 
Kommunala valberedningens har den 27 oktober 2008, § 4 beslutat föreslå  
kommunfullmäktige utse Kerstin Wikström (c) som kommunal revisor i 
Älvsbyns kommun. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
_____ 
 



 PROTOKOLL 24(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 57 Dnr 0243/08 - 106 
 
ÅTERSTÄLLANDE AV UPPDRAGSERSÄTTNING FÖR 
ÄLVSBYNS FOLKETSHUSFÖRENING 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar ändrar sitt tidigare beslut om en minskning av 
uppdragsersättningen med 340 000 kronor, samt ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att inför kommunfullmäktiges beslut under 2009, redovisa 
konsekvenser av ett övertagande av Folketshusföreningens fastighet. 

 
Yrkanden 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår en korrigering av andra att-satsen, som får 
följande lydelse;  
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför kommunfullmäktiges beslut 

under 2009, redovisa konsekvenser av ett övertagande av Folketshus-
föreningens fastighet. 

 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Wiklunds korrigeringsförslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2008 att reducera den 
kommunala uppdragsersättningen till Älvsbyns Folketshusförening med  
340 000 kronor per år. 
 
Revisionsfirman Ernst&Young har tillsammans med föreningens revisorer 
granskat föreningens räkenskaper och konstaterat att verksamheten drivits 
med förlust under 2007 med 326 000 kronor samt att de tre föregående årens 
ackumulerade underskott uppgick till 1 374 000 kronor. 
 
Älvsbyns Folketshusförenings ekonomi har urholkats väsentligt och personal-
styrkan har reducerats med 1,5 tjänst under år 2007. 
 
Revisorerna konstaterar i sitt revisions-PM att om den av kommunfull-
mäktige beslutade neddragningen av uppdragsersättningen med 340 000 
kronor blir verklighet, ”är det sannolikt att föreningens betalningsförmåga 
utraderas och att kommunen därmed skulle bli tvungen att överta ansvaret 
för fastigheten och dess drift”.     forts 
 
 



 PROTOKOLL 25(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 57 Dnr 0243/08 - 106 forts 
 
ÅTERSTÄLLANDE AV UPPDRAGSERSÄTTNING FÖR 
ÄLVSBYNS FOLKETSHUSFÖRENING 

 
Ekonomichef Mats Björk har tillsammans med VD för Älvsbyns Fastigheter 
AB påbörjat utredning av ett eventuellt övertagande av Folketshusförening-
ens fastighet. Utredningen kommer att presenteras för kommunens budget-
beredning efter sommaren. 
 
Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige ändrar sitt tidigare beslut om en minskning av upp-

dragsersättningen med 340 000 kronor. 
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför kommunfullmäktiges beslut om 

budget för 2009, redovisa konsekvenser av ett övertagande av Folkets-
husföreningens fastighet. 

 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträde 2008-06-16, KS § 102, föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt förslaget.  
 
Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar den 16 juni 2008, § 29 att ärendet återremit-
teras till kommunstyrelsens sammanträde den 25 augusti 2008 samt komplet-
teras med fullständiga underlag som krävs för beslut. 
_____ 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ekonomichef Mats Björk föredrar ärendet och redovisar Folketshus-
föreningens ekonomiska nuläge, enligt bilaga. 
 
Ärendet kompletterats med avtal mellan Älvsbyns kommun och Älvsbyns 
folketshusförening, reviderad plan för åren 2007-2011 och utdrag ur folkets-
husföreningens årsredovisning 2007, enligt bilaga. 
 
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget. 
 
 
 
 
 
 
         forts 



 PROTOKOLL 26(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 57 Dnr 0243/08 - 106 forts 
 
ÅTERSTÄLLANDE AV UPPDRAGSERSÄTTNING FÖR 
ÄLVSBYNS FOLKETSHUSFÖRENING 

 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 25 augusti 2008, § 107, beslutat föreslå att; 
- Kommunfullmäktige ändrar sitt tidigare beslut om en minskning av upp-

dragsersättningen med 340 000 kronor. 
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför kommunfullmäktiges beslut om 

budget för 2009, redovisa konsekvenser av ett övertagande av Folkets-
husföreningens fastighet. 

_____ 
 



 PROTOKOLL 27(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 58 Dnr 0317/08 - 750 
 
ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR FÖR KONTAKTPERSONER 
OCH KONTAKTFAMILJER ENLIGT SOL OCH LSS 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att följa 
rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Landsting om omkost-
nadsersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS, 
dvs höja omkostnadsersättningen med 130 kronor/månad för att kompen-
sera uppdragstagarna. 
 
Jäv 
 
Kurt Nordqvist (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Karl-Erik Sjöberg (s) ersätter Nordqvist. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger årligen ut rekommendationer 
om ersättning och villkor för familjehem, kontaktpersoner och kontakt-
familjer enligt SoL och LSS. Rekommendationerna ges i form av cirkulär, och 
innefattar såväl arvode som omkostnadsersättning, enligt bilaga. 
 
Riksdagen har beslutat att fr o m 1 januari 2007 höja avdragsgränsen i 
deklarationen för omkostnadsersättningar från 1 000 kronor till 5 000 kronor. 
Höjningen slår hårt mot personer som åtagit sig frivilliga samhällsuppdrag,  
t ex kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Deras omkostnadsersättningar 
understiger ofta gränsen 5 000 kronor, och ska därför beskattas. 
 
Efter besked att regeringen inte kommer att ändra de aktuella reglerna 
beslutar SKL att rekommendera kommunerna att fr o m 2008-01-01 justera 
den rekommenderade omkostnadsersättningen med 130 kronor/månad för 
att kompensera uppdragstagarna; kontaktpersoner och kontaktfamiljer. 
 
SKL:s motiv är att det idag är mycket svårt att rekrytera och behålla den här 
viktiga, frivilliga resursen, och att försämringen därför bör kompenseras. 
 
Kommunförbundet Norrbotten har den 12 juni 2008, § 179 beslutat att re-
kommendera kommunerna i Norrbotten att följa rekommendationerna från 
Sveriges Kommuner och Landsting om omkostnadsersättning till kontakt-
personer och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. 
 
 
 



 PROTOKOLL 28(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
         forts 
 
 

KF § 58 Dnr 0317/08 - 750 forts 
 
ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR FÖR KONTAKTPERSONER 
OCH KONTAKTFAMILJER ENLIGT SOL OCH LSS 

 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen har den 15 september 2008, § 124 beslutat föreslå kom-
munfullmäktige att följa rekommendationerna från Sveriges Kommuner och 
Landsting om omkostnadsersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer 
enligt SoL och LSS, dvs höja omkostnadsersättningen med 130 kronor/  
månad för att kompensera uppdragstagarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 08:5 
Kommunstyrelsens protokoll 15 september 2008, § 124 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 29(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 59 Dnr 0286/08 - 008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG ATT RENSA KRING KORSTRÄSK-
BÄCKEN OCH GÖRA PROMENADVÄNLIGT FRÅN CENTRUM 
MOT KONRADSPARKEN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Sune och Kerstin Nilsson har skickat in ett medborgarförslag om att rensa 
och röja kring Korsträskbäcken och göra det promenadvänligare, enligt 
bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 
_____ 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 30(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 60 Dnr 0311/08 - 008 
 
MOTION (C) - BÄTTRE BESLUTSUNDERLAG 

 
Ärendebeskrivning 
 
Matilda Wiklund (c) har skickat in en motion om bättre beslutsunderlag enligt 
bilaga. Beslutsunderlagen ska innehålla tydlig, saklig, faktabaserad, skriftlig 
information. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 
_____ 
 
 



 PROTOKOLL 31(31) 
 2008-10-27 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KF § 61 Dnr 0393/08 - 008 
 
MOTION (C) - DIGITALT FÖRRÅD 

 
Ärendebeskrivning 
 
Matilda Wiklund (c) har skickat in en motion om att kommunen undersöker 
möjlighet att registrera alla interiörer som inte används i verksamheterna, i ett 
sk ”digitalt förråd”, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 
_____ 
 

 


